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Af Christian Lauersen, Det Kongelige Bibliotek/KUBIS, cula@kb.dk 

Tilburg Innovation Centre for Electronic Ressource (Ticer) er en del af Tilburgs Universitetsbibliotek 
og IT-service og er en enhed der primært beskæftiger sig med udviklingen af det digitale bibliotek og 
IT infrastruktur samt facliliterer videndeling på området i form af konferencer og kurser. Siden 1996 
har Ticer afholdt den årlige Ticer Summer School der over årene har fået ry for at være state of the 
art inden for arbejdet med det digitale bibliotek. Det digitale bibliotek blev i år belyst over 4 dage 
med 4 følgende temaer:  

Module 1: Library Strategy – From Vision to Execution 

Module 2: Libraries Leveraging the Cloud  

Module 3: Redefining Research Support 

Module 4: Connecting Students, Faculty and resources 

Dag 1: Biblioteker og strategi 

Ticer dag 1 startede med fokus på strategi for fremtidens bibliotek. Inden første rigtige oplæg 
kridtede Lorcan Dempsey, Vice President og Chief Strategist hos OCLC, som var mødeleder under 
hele konferencen, dagen op med en definition på strategi:  

 Your theory of what gives you competitive advantage. The way you think about your environment 
and your position in it (J. Barney).  

David Lankes, professor og Dean’s Scholar for The New Librarianship Syracuse University iSchool 
skød strategidagen i gang ved at anfægte spørgsmålet “What is the future of libraries?”. Ingen tvivl 
om at der er en fremtid, men det vil altid være gætværk, hvad den vil bringe. Et mere strategisk 
spørgsmål ville være ”What should be the future of libraries?”. Og for at inddrage dem der driver 
værket ”What should be the future of libraries and librarians?”. En sidste redefinering af det 
strategiske spørgsmål medtager også omverdenen: ”What should be the future of libraries and 
librarians in a democracy?”.  

 

David Lankes, Ticer 2012 



Lankes stillede 2 paradigmer, eller verdensanskuelser
collection centric vs. new librarianship
distribuere indhold for at skabe viden og denne mission påtænker ikke nødvendigvis de 
biblioteksansatte en speciel central rolle. Et bibliotek der bygger sin strategi på new librarianship
sætter de ansatte i førersædet; Ud fra den betragtning, at al viden skabes via konversation og 
samtale er det bibliotekarens, informationsspecialistens og dets liges fremmeste mission ”
society through facilitating knowledge creation in their communities
fakultet, universitet, kommune osv.). I det samlingscentrerede bibliotek er bibliotekaren ansat på 
biblioteket – i et biblioteket bygget på new librarianship er bibliotekaren skaber af biblioteket 
sammen med sit community!  

Collection Centric vs. ”New Librarianship”

Dag 2: Biblioteket i skyen 

Ticer dag 2 bød på en dag i skyen 
implementering af cloud-based bibliotekssystemer, men også med en mere filosofisk tilgang det 
stillede spørgsmål til hvad data egentlig er for noget. 

Jola G. B. Prinsen, projektleder fra Tilburg Universitetsbibliotek, gav en inspirerende og praktisk 
gennemgang af erfaringerne med imp
Management Services (WMS) system
Samtidig skulle deres online katalog erstattes af OCLC’s 

Cloud computing – ofte refereret til som ”skyen” på dansk 
service og tjenester via et netværk (typisk internettet). Mailtjeneste som gmail og hotmail er 
eksempler på services, der er lokaliseret i skyen frem for at være installeret på 
Spørgsmålet i disse år rundt omkring i verdens biblioteker er hvorvidt bibliotekets 
samlinger, services osv. skal lokaliseres i skyen 
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WMS og WCL gik i luften på Tilburg i slutningen af
universitet. Prinsens gennemgang gik ikke så meget på WMS og WCL’s funktionalitet, men mere på 
de praktiske udfordringer og muligheder man møder når man skal implementere et cloud
bibliotekssystem. Og tak for det 
succeser. 

En hurtig rundspørge i salen viste, at ganske få havde deres bibliotekssystem i skyen, men at en hel 
del (2/3) kraftigt overvejede det. Rationalet for at Tilburg havde valgt 
den forhenværende infrastruktur var meget kompleks; hardware og bibliotekssystem trængte til 
udskiftninger; det hjemmelavede bibliotekssystem var ikke gearet til forandringer i form af nye 
implementeringer og udviklingsønske
Tilburg overvejede både ExLibris og OCLS’s løsninger og endte med at vælge OCLC da her lå flest 
interessante udviklingstiltag i støbeskeen. 

Tilburg startede processen i 2011 og noget af det
system i skyen. De tog udgangspunkt i en undersøgelse fra OCLC fra marts 2011 der havde spurgt ca. 
2.700 respondenter omkring deres syn på bibliotekssystemer i skyen. Datasikkerhed og 
systemstabilitet bliv betragtet som de to største bekymringer blandt de adspurgte. For at 
imødekomme disse risici arrangerede Tilburg bl.a. kontraktmæssig ejerskab over de bibliografiske 
data samt kryptering og omfangsrige sikkerhedsforanstaltning på de personlige data. Hert
man for at indgå serviceaftaler med OCLC omkring systemstabilitet.

Selvsamme OCLC-undersøgelse viste, at blandt biblioteksfordelene ved cloud computing fandt 
respondenterne bl.a. omkostningsreducering, mindre in
af Tilburgs ønsker var bl.a. at kunne opretholde samme grad af IT
og samtidig reducere omkostningerne ved vedligeholdelse og systemudvikling. Dette vel og mærke 
sideløbende med et ønske om at øge kvaliteten af fun
ansatte og slutbrugere.  

OCLC-undersøgelse om fordele og ulemper ved cloud computing

WMS og WCL gik i luften på Tilburg i slutningen af august 2012 som det første europæiske 
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For en detaljeret gennemgang af implementeringsprocessen, fra business case til man gik live med 
det nye system, se Prinsens overskuelige slides.   

Dag 3: Rederfinering af forskningssupport og forskerservice 

Dag 3 havde til formål at stille skarpt på bibliotekets rolle i relation til forskernes work flow og 
forskningsdata. Dagen bød bl.a. på en indkredsning af begrebet networked research og hvad det 
havde af konsekvenser for bibliotekernes forskerservice samt nye tiltag indenfor bibliometrisk 
service. Denne konferenceberetning vil dog stille skarpt på dagens sidste oplæg ved Mary Auckland, 
selvstændig bibliotekskonsulent fra USA, der under titlen Safe Boundaries to Uncharted Frontiers - 
Re-Skilling Librarians to Support Researchers, præsenterede en undersøgelse hun havde lavet for 
Research Libraries UK (RLUK) på hvordan biblioteker, og referencebibliotekarer især, reagerede på 
forskernes forandrede informationsbehov og informationsadfærd.   

Baggrunden for Aucklands oplæg var RLUK-undersøgelsen Re-skilling for research og Auckland 
opsummerede indledningsvis meget præcist hvad det er for en brugergruppe vi har med at gøre og 
hvilke behov de har: 

Researchers are pragmatic and will accept a “good enough” answer. They want support that’s driven 
by their needs, not by what we think they should need. They want discipline-specific, easy to use, 
personalized response. And everything is in flux, so we need to be agile in our response – librarians 
must stay informed so they are ready for that.” 

I sin rapport identificerer Auckland ikke mindre end 32 (!) kompetencer og vidensområder som 
bibliotekarer har brug for at løfte arbejdet med forskningssupport og forskerservice i en 
tilfredsstillende grad. Og dette var eksklusiv alle de kompetencer enhver god bibliotekar må 
forventes at have som basis (f.eks. gode kommunikations- og samarbejdskompetencer). De 32 var 
grupperet i 11 nøgleområder:    

• Fagdicipliner 
• Forskningsprocessen 

• Partnerskaber 
• Viden om faget 

• Forskningsdata 

• Informationskompetencer 
• Videnskabelig kommunikation 

• Forskningens finansieringskilder  
• Ophavsret 

• Metadata 
• Sociale teknologier  

På baggrund heraf blev identificeret 9 områder af stigende signifikans over den næste 2 – 5 år: 

1) Ekspertviden indenfor fagspecifikke biografier og andre søgeredskaber 
2) Kompetencer til at kunne tilrettelægge undervisning i informationskompetencer der er i 

stand til at møde de identificerede behov fra forskellige typer af forskere 
3) Ekspertkompetencer i informationssøgning og formidling 



4) Ekspertviden indenfor korrekt citering samt referencehåndteringssoftware 
5) Evnen til pro-aktivt at formidle og markedsføre relevante biblioteksservices til forskerne 
6) Viden om datakilder tilgængelige indenfor pågældende fag 
7) Viden om indhold tilgængelige indenfor pågældende fag 
8) Opmærksomhed på skiftende lokale forskerinteresser  
9) Evnen til at identificere og arbejde med individuelle forsker/projekt behov 

Aucklands studie fandt, at der kunne identificeres masser af gode kompetencer i ovenstående 9 
områder, men også at der var et hul imellem behov og kompetencer på en del områder – bl.a. evnen 
til at vejlede og råde forskerne i følgende discipliner: 
- at bevare deres forskningsresultater (f.eks. i et lokalt repository) 
- datahåndtering og dataopbevaring 
- data mining 
- brugen af metadata 

Samt en række andre områder. Flere af disse identificerede Auckland som værende af strategisk 
vigtig karakter –”hvilke opgaver vil universitetet have biblioteket til at udføre?” – og for Auckland hed 
broen over kompetencehullet rekruttering. Grunden til at vi har problemer med at løfte opgaven pt. 
er, at sektoren har rekrutteret forkert, eller fejlet i omskoling og efteruddannelse, og hvis 
bibliotekaren i fremtiden skal tilføre merværdi til forskersupport og forskerservice skal det være en 
profil med nogle andre kompetencer i tasken jf. ovenstående.   

Auckland sluttede et glimrende og tankevækkende oplæg af med at understrege vigtigheden af at 
besidde de rette kompetencer i relation til forskerservice: ”You could face competition from private 
companies delivering these services, so you need to be competitive. It’s not just about protecting our 
jobs, it’s about providing the right services. They don’t care whether someone is cataloging or what 
the funding situation is – they just want the service they need”. 

 

Mary Auckland, Ticer 2012 

Link til Aucklands paper: http://www.rluk.ac.uk/content/re-skilling-research 

http://www.rluk.ac.uk/content/re-skilling-research


Dag 4: Forbind bibliotekets ressourcer med brugerne

Årets sidste Ticer-dag handlede om biblioteket som partner i undervisning og læri
forbinder vi bibliotekets indhold med studerende og ansatte. Dagen bød bl.a. på et oplæg fra vores 
egne Thomas Vibjerg Hansen fra Ålborg Universitetsbibliotek, der fortalte om deres erfaringer med 
interaktive multimediabaserede rollespil og læ
læringsproces (SWIM), men denne beretning vil kaste spotlight på Sarah Houghtons oplæg om 
fremtidens digitale bibliotek. Houghton, der også er verdensberømt indenfor bibliotekskredse under 
sit blogger-alias The Librarian In Black (
Rafael Public Library og spurgte, med udgangspunkt i en omverden der over de sidste årtier har 
været kendetegnet af gigantiske teknologiske fremskidt samt økonomisk krise og blodrøde 
budgetter, hvordan fremtidens bibliotek og fremtidens uddannelse vil se ud. På den måde kan man 
sige hun, at sluttede ringen til Lankes indledende Ticer

Houghton gjorde det klart fra starten
men til gengæld havde hun en hel del basale og fornuftige refleksioner over det digitale biblioteks 
berettigelse, udfordringer og muligheder. Et af dem var hvordan det digitale bibliotek passe
det digitale liv. Når vi tænker digitalt prøver vi at gøre alting digitalt og konkurrere med store 
kommercielle aktører som f.eks. Amazon og den kamp vinder vi aldrig. En mulighed var i stedet at 
kigge på bibliotekets kerneydelser og det digitale b

Bibliotekerne har altid formidlet indhold. Traditionelt i form af information lagret i fysisk materiale 
såsom bøger og tidsskrifter. Indholdet var lagret i bibliotekets samling. Med migrationen til det 
elektroniske medie møder bibliotekerne nye udfordringer i relation til formidling af indhold fra en 
samling der nu er digital: ejerskab, ophavsret, mange forskellige forretningsmodeller, forskellige 
formater og forskellige platforme til visning af indhold. Alt samm
for at kunne formidle indhold til slutbruger på en kompetent og professionel måde. 

Sarah Houhton var ikke fan af Digital Rights Management
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Go mobile or go home. Flere og flere brugere tilgår information og indhold fra mobile platforme og 
vi er ikke med (hvor mange danske fag- og forskningsbiblioteker arbejder målrettet med mobile 
platforme til services og indhold?). Der er behov for at vi optimerer vores udviklingsprocesser.   

Brugerne vil dele ting (f.eks. fotos af koncerter, mad osv.). Vil de dele biblioteksindhold med 
hinanden? F.eks. litteraturlister med dybdelinks eller sekundær litteratur til deres fag. 

Vær opmærksom på hvilke platforme dine brugere bevæger sig på. Bruger 50 % af dem Mac, mens 
du kun supportere PC, mister du reelt kontakten med halvdelen af dine brugere.    

Glem ikke den trykte information. Nogen brugere foretrækker den. Noget information kommer kun i 
trykt form. Noget information fungerer bedre på tryk. 

Er vi gode nok til at få det indhold vi formidler til at fungere på alle tilgængelige platforme og i alle 
formater?   

Er vi gode til at sælge os selv? Vi tilbyder gratis assistance til forskning – det er et 
kompetenceparameter der vil noget. Lad os skubbe den information ud til brugerne og 
universitetsledelsen. 

Houghton sluttede sit oplæg af med følgende ord: We are the library. We democratize information 
and expertise. We influence people’s lives and make them better. 

 

The Librarian In Black, Sarah Houghton, og jeres udsendte  

 

Links: 

Ticer International Summer School 2012: http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-
research-groups/ticer/2012/ 

Konferenceprogram: http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-
groups/ticer/2012/program.html 

http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ticer/2012/
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ticer/2012/
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ticer/2012/program.html
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ticer/2012/program.html


Konferencepræsentationer: http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-
groups/ticer/2012/papers/   

Billeder fra Ticer på Flickr: http://www.flickr.com/photos/ticersummerschool/ 

Ticer på Twitter: https://twitter.com/ticer2012 

Twitter hash tag #ticer2012 

 

http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ticer/2012/papers/
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ticer/2012/papers/
http://www.flickr.com/photos/ticersummerschool/
https://twitter.com/ticer2012

